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Beste tuinders, 
Het voorjaar komt wat aarzelend op gang dit jaar. Het is wisselvallig weer geweest en 
de tuinen zijn nog behoorlijk nat. Maar er is altijd wel iets wat je kunt doen en we zien 
dan ook dat het wat drukker wordt op ons complex. Wat ook helpt is dat de zomertijd 
ingaat op 26 maart en dat betekent dat we ook ’s avonds nog even aan de slag 
kunnen in de tuin. Hopelijk kunnen we er met z’n allen weer een mooi tuinjaar van 
maken! 

 

 
 

 
Algemene ledenvergadering op 8 april 
We willen jullie nog even herinneren aan onze algemene ledenvergadering. Deze 
vindt plaats op 8 april van 14:00 tot uiterlijk 16:00 in ons clubhuis. De agenda en 
andere informatie hebben jullie reeds ontvangen. 
 

 
Tuininspectie 
Het eerste weekend van april vindt de eerste tuininspectie van dit jaar plaats. De 
tuininspectie- en bouwcommissie maakt dan een ronde langs de tuinen. Het is nog 
vroeg in het seizoen dus we snappen dat de meeste tuinen er nog niet super strak bij 
liggen. Deze tuininspectie letten we extra op: 

• Algehele verwaarlozing van de tuin, vorig jaar al ontstaan; 

• Losliggende spullen die schade kunnen veroorzaken; 

• Rommel rond opstallen; 

• Afstand van bramen- en frambozenstruiken tot de afscheiding. Dit dient minimaal 
1 meter te zijn. Is dat op jouw tuin niet het geval? Verplaats ze dan nu! 
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Weet je niet precies wat er verwacht wordt qua onderhoud, wat er wel en niet is 
toegestaan én hoe de aansprakelijkheid is geregeld?  Dat staat in het huishoudelijk 
reglement op onze website www.oudebogten.nl. Voor het onderhoud van de tuin zie 
artikel 3,12,14,16,17,19 en 20, voor aansprakelijkheid is artikel 3 van belang. 

 

Vacature kantinebeheerder 
Marta Mielnikiwicz heeft aangegeven per direct te stoppen als kantinebeheerder 
omdat ze gaat verhuizen. We zijn daarom met spoed op zoek naar een vrijwilliger voor 
de rol van kantinebeheerder. 
Wat doet de kantinebeheerder zoal? 

• Rooster kantinediensten maken en contact houden met de vrijwilligers; 

• Voorraadbeheer keuken en inkoop, zoals  koffie, thee, frisdrank, toiletpapier; 

• Prijslijsten actueel houden; 

• Lichte opruim- en schoonmaakwerkzaamheden; 

• Eventueel zelf kantinedienst draaien. 
 

 
Wil je wat meer weten over deze functie informeer dan bij een van de bestuursleden 
of mail naar secretaris@oudebogten.nl 
 
 

Kantine weer open voor koffie 

De kantine is weer open! Bij redelijk weer kun je tussen 10:00 uur en 11:00 uur 
terecht voor een bakje koffie of thee en een praatje met medetuinders. Op welke 
dagen de kantine open is, wordt vermeld op de deur van de kantine. Dit is uiteraard 
ook afhankelijk van het aantal vrijwilligers voor de kantinediensten. 
 
Lijkt het je leuk om ook kantinedienst te draaien? Bijvoorbeeld wekelijks of twee-
wekelijks op een vaste dag, of als oproepkracht? Informeer bij een van de vrijwilligers 
wat het inhoudt of mail naar secretaris@oudebogten.nl 
 

 
 

mailto:voorzitter@oudebogten.nl
http://www.oudebogten.nl/
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:penningmeester@oudebogten.nl
http://www.oudebogten.nl/
mailto:secretaris@oudebogten.nl
mailto:secretaris@oudebogten.nl


 
 

 Nieuwsbrief maart 2023 

Voorzitter: Marion Poldervaart voorzitter@oudebogten.nl Pagina 3 van 3   www.oudebogten.nl 

Secretaris: Miek van Woezik  secretaris@oudebogten.nl   

Penningmeester: Rashid Liebregts penningmeester@oudebogten.nl  

 

 
De waterkraan blijft nog even dicht 
Aan neerslag geen gebrek de laatste tijd. Daarom is er nog even geen water op de 
kranen bij de tuinen. Het is altijd slim om zelf regenwater op te vangen in je tuin, 
zodat je altijd een voorraadje hebt. Zoals eerder gemeld gaan we vanaf dit jaar 
werken met bloktijden voor het sproeien. Meer daarover op de algemene 
ledenvergadering van 8 april. 
 
Kijk eens wat vaker op onze Website Oudebogten.nl  
Vorig jaar hebben we een nieuwe website gelanceerd. Daar vindt je o.a. informatie 
over onze vereniging en lidmaatschap, en tips en handige links over moestuinieren. 
Ook onze nieuwsbrieven zijn daar te vinden. De agenda is gevuld met vergaderdata  
van bestuur en technische commissie en we plaatsen er nieuwsberichten. 
 
We zullen hier voortaan ook melden als er problemen zijn met bv. de 
watervoorziening, of als er door bijvoorbeeld vorst geen water is. Daarvoor worden 
dan geen aparte nieuwsflitsen of mails meer verstuurd! 

Schrijf jij graag over je ervaringen met je moestuin? En wil je 
dat delen met andere tuinders via onze website? Dan zijn we op zoek naar jou! Mail 
naar secretaris@oudebogten.nl dan kunnen we kijken hoe we hier invulling aan 
kunnen geven. 
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